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Håndtering av krav etter åpenhetsloven 
Robert Bosch AS er et datterselskap av Robert Bosch GmbH og er en del av et stort globalt konsern 
(Bosch-gruppen, heretter kalt Bosch) med hovedkontor i Tyskland.  

Bosch har gjennom mange år hatt et sterkt søkelys på samfunnsansvar, etisk handel, CO2-nøytralitet 
og bærekraft.  Vi i Robert Bosch AS har det samme søkelyset og driver innenfor disse områdene etter 
konsernets retningslinjer.  

I forbindelse med den nye Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, forpliktes Robert Bosch AS 
til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, og å gi alle og enhver som skulle ha interesse av 
dette informasjon om funn og tiltak. Som et salgskontor for Bosch sine produkter, jobber vi aktivt 
med Bosch for å sikre at kravene i loven etterleves. Aktsomhetsvurderinger har i flere år allerede 
blitt utført i tråd med OECDs retningslinjer. 

 

Åpenhetsloven § 4 første ledd: 

 

 

Robert Bosch AS valgte i 2022 å gå inn i en prosess med Miljøfyrtårn-sertifisering. Vi så på dette som 
en hjelp til å bli enda mer bærekraftig og samtidig ha et miljøledelsessystem vi kan bruke i driften.  

 

 

 

 

https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/europeisk-anerkjennelse-emas/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99
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Bærekraft i vår leverandørkjede  
Vår årlige bærekraftsrapport, den siste fra 2022, er svært omfattende og tar blant annet for seg 
arbeidet med leverandørkjeden og kravene vi har i Bosch. 

Respekt for menneskerettigheter er fokus i vår visjon for bærekraftige leverandørkjeder, sammen 
med helse og sikkerhet på arbeidsplassen, miljøvern og klimatiltak. 

På verdensbasis har Bosch rundt 9 400 medarbeidere innen innkjøp og rundt 21 000 medarbeidere 
innen logistikk. Fra omtrent 24 000 leverandører over hele verden anskaffet Bosch materialer og 
tjenester til en verdi av 43,4 milliarder euro i 2021. En stor del av ressursene som brukes i 
leverandørkjeden er innkjøpte komponenter – for det meste halvfabrikata eller ferdige 
komponenter. Vi kjøper kun en liten andel direkte som råvare. 

Innkjøpsledere er ansvarlige for å sikre overholdelse av bærekraftskrav. Disse blir tydelig 
kommunisert allerede ved utvelgelse av leverandører, og bærekraftsrelaterte vurderinger utføres. 

I våre etiske retningslinjer for forretningspartnere (Code of Conduct for Business Partners) krever vi 
at våre leverandører overholder de gjeldende arbeidsstandardene som er nedfelt i de 
grunnleggende prinsippene til Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (Fundamental Principles of 
the International Labour Organization (ILO)). Disse inkluderer blant annet å avstå fra tvangsarbeid og 
barnearbeid, ikke tillate noen form for diskriminering, garantere helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen, skape rettferdige arbeidsforhold og sikre organisasjonsfrihet. Vi krever også at våre 
leverandører beskytter miljøet og sparer ressurser – og sender våre krav videre til sine egne 
leverandører. 

Spesielt referert til i kjøpsvilkårene (Terms and Conditions of Purchase) som et integrert 
kontraktselement, deles våre etiske retningslinjer ut til alle leverandører i begynnelsen av 
forretningsforholdet. 

Overholdelse av menneskerettigheter tas opp i den høyeste ekspertkomiteen for bærekraft hos 
Bosch, Sustainability Steering Committee. I tillegg vil det i 2023 bli satt ned en 
menneskerettighetskomité på divisjonsledelsesnivå for å definere den strategiske retningen for 
dette temaet i fremtiden. Et nyetablert prosjektteam, der alle relevante avdelinger er representert, 
driver arbeidet med dette temaet videre. 

Risikoanalyse for å sikre overholdelse av sosiale og miljømessige standarder 

Respekt for menneskerettighetene er vår høyeste prioritet. I 2020 analyserte vi risikoen for 
potensielle brudd på menneskerettighetene i Bosch sin verdikjede, og rangerte følgende fire 
områder høyest: 
- Sikkerhet på arbeidsplassen 
- Arbeidsforhold ved råstoffutvinning 
- Helse- og miljøpåvirkning av produkter 
- Likestilling 

https://assets.bosch.com/media/global/sustainability/reporting_and_data/2021/bosch-sustainability-report-2021.pdf
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/
https://assets.bosch.com/media/global/sustainability/strategy/values_and_responsibility/code-of-conduct-for-business-partners.pdf
https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/#purchasing-terms-and-conditions
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Gitt den spesielt høye risikoen – fra et miljømessig og sosialt perspektiv – knyttet til feltet 
råstoffutvinning, har vi satt dette som en av våre første prioriteringer. I 2020 ble det utført en 
detaljert risikoanalyse for systematisk å identifisere råvarene som er relevante for Bosch, og vi 
utviklet et konsept på tvers av selskaper for å redusere risikoen. For dette formål vil 
risikominimeringsaktiviteter bli satt i verk i løpet av de neste tre årene. 

Selv om Bosch selv knapt kjøper noe fra mineralforedlingsselskaper, inneholder elektronikken i 
Bosch-produktene det som kalles konfliktmineraler. Derfor har vi utstedt en Bosch Group Policy for 
Conflict Raw Materials. 
 
Leverandørvurderinger 

Vi tar hensyn til bærekraftaspekter på et tidlig tidspunkt når vi velger ut mulige leverandører. I våre 
retningslinjer pålegges at alle nye leverandører skal screenes før det inngås et forretningsforhold 
med dem. Forretningsforhold med eksisterende leverandører blir også auditert regelmessig. 

Som en del av den regelmessige vurderingen av leverandørenes prestasjon innen bærekraft, har vi 
så langt hatt to etablerte metoder for verifisering hos leverandøren: 
- CSR-hurtigskanninger og 
- CSR-drill-deep-evalueringer. 
I fremtiden vil divisjonene også kunne trekke på CSR-revisjoner fra eksterne tjenesteleverandører 
(tredjepartsrevisjoner) og CSR-egenerklæringer fra leverandører. 

CSR-hurtigskanninger er basert på en sjekkliste med spesifikke kriterier knyttet til 
- miljøet, 
- helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og 
- menneskerettigheter. 

CSR-hurtigskanninger utføres av kvalifiserte Bosch-medarbeidere fra innkjøps- eller 
kvalitetssikringsfunksjoner som en del av regelmessige besøk hos leverandør. I 2021 gjennomførte vi 
rundt 1400 CSR-hurtigskanninger. 

Vi har utviklet en app for dokumentasjon av CSR-hurtigskanningene. Denne inneholder oppdaterte 
sjekklister og bakgrunnsinformasjon. Den er tilgjengelig gjennom econsense-foreningen, og andre 
selskaper kan også bruke econsense Supplier Sensor-appen. 

CSR-drill-deep-evalueringer brukes hovedsakelig i potensielt høyrisikoregioner eller bransjer, eller 
når det er spesifikke indikasjoner på uregelmessigheter. De utføres av autoriserte auditorer og tar 
mellom én og to dager. I tillegg til en grundig vurdering av de tre områdene som dekkes av CSR-
hurtigskanningen – miljø, helse og sikkerhet på arbeidsplassen og menneskerettigheter – omfatter 
de også en analyse av arbeidsforhold og compliance-styring. 

Bosch gjennomførte rundt 60 CSR-drill-deep-evalueringer hos leverandører i 2021. 
 
 

https://assets.bosch.com/media/global/sustainability/strategy/values_and_responsibility/bosch-group-policy-for-conflict-raw-materials.pdf
https://assets.bosch.com/media/global/sustainability/strategy/values_and_responsibility/bosch-group-policy-for-conflict-raw-materials.pdf
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Lenker 
 
Bosch-interne dokumenter som beskriver prinsipper og retningslinjer som Bosch AS er forpliktet til 
å følge  
HMS-prinsipper 
Sosialt ansvar 
Konfliktmateriale 

 
Andre lenker 
Sustainability report 
Code of Conduct for Business Partners 
Terms and Conditions of Purchase 
 

For mer informasjon om dette emnet, kan du kontakte oss eller besøke vår bærekraftside 
https://www.bosch.com/sustainability/ 
eller mer spesifikt "Informasjon for forretningspartnere" 
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/ 

 

 

General Manager Bosch Nordics    HSE Manager Bosch Nordics     

Thore Pedersen, +4791005145     Stian Larsen, +4745139090 
thore.pedersen@no.bosch.com    stian.larsen@no.bosch.com 

 

 

 

https://assets.bosch.com/media/en/global/sustainability/strategy/management_and_organization/principles-of-work-safety-and-environmental-protection.pdf
https://assets.bosch.com/media/en/global/sustainability/reporting_and_data/basic-principles-of-social-responsibilities.pdf
https://assets.bosch.com/media/global/sustainability/strategy/values_and_responsibility/bosch-group-policy-for-conflict-raw-materials.pdf
https://assets.bosch.com/media/global/sustainability/strategy/values_and_responsibility/code-of-conduct-for-business-partners.pdf
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/#purchasing-terms-and-conditions
https://www.bosch.com/sustainability/
https://www.bosch.com/company/supply-chain/information-for-business-partners/
mailto:thore.pedersen@no.bosch.com
mailto:stian.larsen@no.bosch.com

